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Pro KTE
Napsal uživatel Vlasta (neověřeno) dne Pá, 06/14/2013 - 09:26.
To, co jsem říkal, nebylo proto, abych někoho nutil k víře. Myslím, že z toho už jsem
vyléčen. Některé věci však si žádaly podle mě připomenout, to je vše. Evolucionismus Vám
KTE neberu, nečetl Jste, co jsem Vám psal?
Co se týče toho, o čem zde mluví Hrabě - může mluvit o čem chce a každý z nás, co tu
diskutujeme si na to uděláme názor. Já jsem si udělal ten názor, že Hrabě se určitě mýlí v
tom, že ten růst není stálý. Jen několikrát, jak jsem i já připomínal takový byl, a zřejmě i v
dnešní době je takový.
Tzn. Hrabě říkal i pravdu, ale ne úplnou. Toho se dopouštím i já, když mluvím o Bibli, někdo
mě může obvinit z toho, že to chápu špatně a já mohu poznat, že se mýlím. Pokud se tak
stane, tak je dobré na to reagovat. Třeba tím, že řeknu, že jsem si něco myslel a ono to tak
není. Až někdo vyvrátí to, že Bible na začátku nemluví o dnech, ale o miliardách letech,
anebo že vyloženě kecá, tak já osobně budu říkat všem křesťanům, že Bůh neexistuje a
všichni pisatelé Bible jsou lháři a podvodníci nejhoršího kalibru a slušelo by se je poslat
raketou někam pryč ze světa, aby tady nezvěstovali lidem bláhové naděje, které nejsou
pravdivé a dávají lidem falešnou naději, že existuje věčný život, ve kterém nebude nic z
toho, co nás všechny lidi trápí a co nám tak ztrpčuje život.
Ale jelikož jsem na ulici žádného evolučníka, který by vykřikoval, že všichni křesťané jsou
lháři, neviděl, tak jsem si jist, že žádný takový člověk nikdy na ulici mluvit nebude, ale jsem
si naopak jist, že křesťané tak mluvit budou a budou říkat, že Bible má pravdu a že
Bůh, o kterém se mluví v Bibli skutečně učinil tento svět a poslal Někoho, kdo
nám přináší do života to, co jako lidé potřebujeme, a to je jistota toho, že Bůh
nelže a že splní co slíbil. Proto přeji odvahu všem, kdo toto budou činit
a ať se všichni evolucionisté stydí za to, že jejich věda nepřinesla lidem vůbec nic, jen
jistotu toho, že určitě zemřou a pak je konec a nikdy víc už nic nebude. V.S.
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